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Abstract  

The present study was carried out on white rats , Rattus rattus 

norvegicus infected with Giardia lamblia isolated from patients feces , to 

investigate the effect of radiation with gamma rays on the degree of its 

infection and resistance of stimulation of immune response both cellular 

and humoral . After 24 hrs of radiation there was a clear effect on 

immune response on the host as it appears that the irradiated Giardia 

stimulated the immune system more than those un-radiated as it 

stimulates the production of neutrophils , monocytes , lymphocytes .  

  

  :الخالصة 
 Rattus rattusاجريت الدراسة الحاليـة علـى الجـرذان البـيض مـن النـوع       

norvegicus بالجيارديا المبليا  المصابةGiardia lamblia  المعزولة من غائط المرضـى 

في درجة اصابته ومـدة     المصابين بهدف تسليط الضوء على تأثير تشعيع الطفيل بأشعة كاما           

وقد اتضح مـن نتـائج   . مقاومته وبقائه في جسم المضيف وتحفيزه للمناعة الخلوية والخلطية    

  ساعة تـاثيرا واضـحا فـي االسـتجابة المناعيـة           ) 24(هذه الدراسة ان لتشعيع الطفيل مدة       

رتـه  للمضيف ، اذ ظهر من النتائج ان الجيارديا المشععة قد حفرت استجابة اعلـى ممـا حف                

نظيرتها غير المشععة من خالل تحفيزها النتاج الخاليا المتعادلـة والخاليـا وحيـدة النـواة                

  . وتنشيطها الرتشاح الخاليا اللمفية الى مواقع االصابة ورفع معدل معامل البلعمة 
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  :المقدمة 
 نتيجـة  Giardia lamblia مرض معوي يسببه طفيـل  Giardiasisداء الجيارديا 

  ان ) . Hofman et al., 2000(عاء الدقيقـة لالنـسان واللبـائن االخـرى     تواجده في االم

  الشفاء الذاتي من االصابة بداء الجيارديـا ، فـي معظـم الحـاالت هـو نظريـة مقبولـة                    

)Rendtorff , 1954 . (   والدرجة التي يمكن ان تسهم بها الكلوبيولينـات المناعيـةIgA ، 

IgM         كامل ولكن لوحظ احياناً ان النقص في المناعـة          في هذا الشفاء غير معروفة على نحو

  الخلطية يرتبط بزيادة انتشار داء الجيارديا ممـا يقتـرح ان للكلوبيـولين المنـاعي اهميـة                 

  كذلك لـوحظ وجـود االجـسام المـضادة      )Hermans et al , 1966(في الحد من المرض 

  عـوي  من المرضى الـذين ظهـرت علـيهم عالمـات سـؤ االمتـصاص الم               %) 89(في  

)Ridley & Ridley , 1976. (  

ويتضح من الدراسات الخاصة باليات دفاع المضيف ان االفراد الـذين تقـل لـديهم               

 و  IgM   ، IgG مثـل    gammaglobulinمستويات الكلوبيولينات المناعية من النوع كامـا        

IgD ، IgD ، IgE)  انظرRoberts and Janovy , 2005 (    يمكـن ان يكونـوا عرضـة

  وعلى أية حـال ، فلـم يالحـظ    ) . Ament & Rubin , 1972(كثر من غيرهم لالصابة ا

  وجــود فروقــات بــين االفــراد المــصابين واالصــحاء علــى نحــو مــستمر وثابــت  

)Jones & Brown , 1974 . (    كذلك اتضح من الدراسات خالل مـدة االنتـشار الوبـائي

  مضادة للجيارديـا فـي المـصل       لالسهال الناتج عن االصابة بالجيارديا فان وجود االجسام ال        

 يمكن ان يساعد في تتبع التعرض للجيارديا بسبب ثلوث المياه وكذلك يسهم في              IgAوخاصة  

  ) .Brikhead et al , 1989(تشخيص داء الجيارديا 

وتم التعرف على االجسام المضادة للجيارديا في مصل االشـخاص المـصابين فـي              

لدراسات الخاصـة باالسـتجابة المناعيـة الخاصـة         مناطق مختلفة من العالم وقد اتضح من ا       

والنوعية في اناس متطوعين تم اصيبوا تجريبياً بالجيارديا ، وجود كلوبيولينات مناعيـة مـن               

 Nash(من المرضى ، وعلى التوالي ) % 60،70،100( لدى IgM ، IgG ، IgAاالنواع 

et al. , 1978 (ديا من امـصال  وقد اظهرت الدراسات وجود اجسام مضادة للجيار)14 (%

ووضح وجود اجسام مضادة مـن  ) . Smith , 1985(من المصابين البالغين بدون اعراض 

 Rice(من المرضى بداء الجيارديا المصحوب بـاعراض   %) 80( في اكثر من IgGالنوع 

& Schaefer , 1981 (  وربما يكون ذلك بسبب وجود اعلى معيار لالجسام المضادة فـي ،

يتوطن فيها المرض فضالً عن الدور الذي تؤديه االجسام المضادة فـي مـصل              المناطق التي   

  . في المناعة الموضعية IgAالمضيف اذ قيمت كذلك االجسام المضادة من نوع 
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ولوحظ في االصابة التجريبية التي اجريت على الفئران وجود االجسام المضادة مـن             

  قـة ايجابيـة بـين المـستويات         في افرازات االمعاء مع مالحظـة حـدوث عال         IgAالنوع  

المرتفعة لهذا النوع من االجسام المضادة ومعـدل ازالـة الطفيـل فـي الـسائل المعـوي                  

)Heyworth , 1986 . ( وقد افترض ان االجسام المضادة من النوعIgA   تقلل مـن قابليـة 

  ) .Kaplan et al. , 1985(النشاطات على االلتصاق بسطح الخاليا الطالئية المعوية 

 الذين احدث فيهم تغيير في المناعـة الخلطيـة          األشخاص ظهور داء الجيارديا في      نإ

 ادى الـى    IgA   ، IgGوخاصة الذين اظهروا عدم كفاية في االجسام المضادة من النـوعين            

ــل     ــن الطفي ــتخلص م ــي ال ــشارك ف ــة ت ــات المناعي ــذه الكلوبيولين ــراض ان ه   افت

)Farthing and Goka , 1987 . (عتبار حديثاً اشتراك آليات المناعة الخلوية واخذ بنظر اال

في داء الجيارديا علماً ان االستجابة المناعية قد درست في الفئران بدرجة اكبر من دراسـتها                

في االنسان ، ويرتبط تطور االستجابة المناعية للسيطرة على االصابة بالجيارديا بتمييز عـدد              

وقد ال يساعد الفهم االفضل ) . Edeson et al. , 1986(من المكونات المستضدية في الطفيل 

لتركيب المستضدات في هذا الطفيل على تحليل آليات االستجابة المناعية في االصابة فحـسب              

ولكن يمكن ان يفتح افاقا جديدة في التشخيص المناعي لداء الجيارديا ويكشف عن االختالفات              

  .بين سالالت الطفيل 

 عدد من المعلومات عن تاثير تشعيع الطفيل باشعة         وقد اجري هذا البحث بهدف توفير     

كاما في درجة اصابته للجرذان ومدى االذى الذي يمكن ان تحثه الجيارديـا المـشععة فـي                 

المضيف مقارنة بنظيرتها غير المشععة ، وتاثير االصابة في االسـتجابة المناعيـة الخلويـة               

  .للمضيف 

  المواد وطرائق العمل 
  :ة  الحيوانات المختبري-

 Rattus rattusتم الحصول على الحيوانات المختبرية وهي جرذان بيض من النوع   

norvegicus              من بيت الحيوانات التابع لكلية الطب جامعة الموصل ، ثم فحصت الحيوانـات 

للتاكد من خلوها من الطفيليات المعوية وال سيما طفيل الجيارديا ، ثم تركت للتكاثر وذلك في                

 اسابيع بعد التاكـد مـن       6 – 5ستخدم في هذه التجربة جرذان صغيرة بعمر        اقفاص نظيفة وا  

  .خلوها من الطفيليات المعوية 

  : جمع العينات وعزلها -

تم الحصول على عينات البراز المصاب بطفيل الجيارديا من مختبر الطفيليـات فـي                

بحـسب الطريقـة    مستشفى الرازي بمحافظة نينوى ، ثم اجريت عليه عمليات العزل والتنقية            
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  وتـم الحـصول علـى االكيـاس النقيـة ثـم اخـذ منهـا               ) Shnawa) 1995المتبعة من   

)2 ×10 

وحفظـت  ) Craft , 1982(كيس لكل مل وذلك باستخدام شريحة عد كريات الدم ) 4

o 8 – 4في الثالجة تحت درجة 
  .م الى حين استخدامها للحقن في الجرذان المختبرية  

  : تجريع الجرذان -

 intraoesophageallyالجرذان باكياس طفيل الجيارديا عن طريق المـرئ         جرعت  

)Roberts – Thomson et al. , 1976 (   ثم عزلت في اقفاص وحدها وفحـص الخـروج

  .يوميا الى حين حدوث االصابة وظهورها في البراز 

  : تصميم التجارب -

اصابة الطفيـل   شملت الدراسة ثالث تجارب لمعرفة مدى تاثير اشعة كاما في درجة            

G. lamblia  ، وقسمت الجرذان على ثالث مجموعات منفصلة وبواقع عشرة جرذان ذكـور 

 اسابيع ، فضالً عن مجموعة السيطرة السالبة وبواقع ثالثة جرذان ذكور وكما             6 – 5وبعمر  

  :ياتي 

 وهي عبارة عن ثالثة جرذان درسـت        Controlوهي مجموعة السيطرة    : المجموعة االولى   

  . المعايير المستخدمة في الدراسة الحالية ولكن من دون احداث اصابة فيها عليها

هي المجموعة المحقونة بجيارديا غير مشععة وهي عبـارة عـن عـشرة             : المجموعة الثانية   

  جرذان اصيبت باكياس جيارديـا غيـر مـشععة عـن طريـق الحقـن الفمـوي وبمعـدل                  

)2 × 10 

  .ة في الدراسة الحالية عليها واتبعت المعيير المستخدم 3سم/ كيس ) 4

 G. lambliaهي المجموعة التي درس فيها تاثير اشعة كاما في الطفيـل  : المجموعة الثالثة 
 10 × 0.1122(بعد تشعيع االكياس مدة ساعتين      

ساعة ، باستخدام  المـصدر      / ملي راد   ) -3

ـ       . الموجود في قسم الكيمياء     ) Cesium-137(المشع   ول الملحـي   اذ اخذ معلـق مـن المحل

 10×2(الفسلجي الحاوي لـ    

  3سـم ) 20( سعة   Vialsووضع في قناٍن زجاجية      3سم/ كيس  ) 4

سم عن السطح المعلق ، وتـرك       ) 4(ثم وضع المصدر على فوهة القنينة الزجاجية وعلى بعد          

المصدر المشع مدة ساعتين في داخل حاوية مصنوعة من الرصـاص ، بعـد ذلـك حقنـت                  

من المعلق ، ودرست المعايير انفسها المستخدمة فـي          3سم) 1(لق وبواقع   الحيوانات بهذا المع  

  .الدراسة الحالية 
  

ساعة ) 24(ضمت عشرة جرذان اصيبت باكياس الجيارديا المشععة مدة         : المجموعة الرابعة   

 10 × 1.5624(باشعة كاما   

ساعة ، وقد استخدم المصدر المستخدم نفسه فـي         / ملي راد   ) -3

لثة وبالطريقة نفسها ، ثم حقنت الجرذان بالجيارديـا المشععة،وخـضعت هـذه             المجموعة الثا 

  . المستخدمة في الدراسة الحالية أنفسهاالمجموعة لدراسة المعايير 
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  :حسبت الجرعة االشعاعية باستخدام القانون 
N = NO e-λt 

 تمثل  tصنيع و    تمثل فعالية الجهاز عند الت     NO تمثل فعالية االشعاع عند بداية البحث و         Nاذ  

ـــــــ  =  تمثل ثابت االنحالل     λالزمن منذ تاريخ التصنيع حتى تاريخ بداية البحث و            

  ) .1993االحمد ، ( نصف عمر المصدر المشع  t1/2وتمثل 
  

  :الدم 

خدرت الجرذان باستخدام االثير وسحب الدم من العين باستخدام انبوبة شعرية علـى             

حاويـة لمـانع     3سـم ) 5(وضع الدم في انابيب سعة      و) . Waynforth) 1980وفق طريقة   

  .، وحسب العدد الكلي والتفريقي لكريات الدم البيض باستخدام شريحة العد ) EDTA(التخثر 

 باستخدام صبغة ازرق ناترو تترازوليـوم  Phagocytic indexدرس معامل البلعمة   

Nitro Blue Tetrazolium     قـانون   وصـبغ المـسحات بـصبغة لـشمان وبتطبيـق ال :  

)Park et al., 1968 . (  

  

  

  

    

  -: النتائج 

   التعداد الكلي لكريات الدم البيض -
الزيادة الحاصلة في التعداد الكلي لكريات الدم البيض نتيجة          ) 1( تتضح من الجدول    

ويتبين من هذا الجدول أن عدد      . إصابة الجرذان بالجيارديا المشععة بأشعة كاما وغير المشععة       

الدم البيض قد ارتفع في مجموعة الجرذان المصابة بالجيارديا غيـر المـشععة عـن               كريات  

مجموعة السيطرة ، إال أن هذا اإلرتفاع لم يكن معنوياً ومع هذا ، فقد أستمر عـدد الكريـات                   

  بأسـتثناء حالـة التـشعيع مـدة        ( باالرتفاع في الحاالت الثالث ولكن بدرجة غير معنويـة          

في اليوم الثالـث مـن    )  p < 0.05فاع معنوياً عند مستوى احتمالية ساعتين ، اذ كان االرت

ومما تجـدر   . الحقن ثم بدأ باالنخفاض بعد أسبوع من الحقن ، وعاد ليرتفع حتى نهاية الشهر             

أيام أي بعد أسبوع من      ) 7( اإلشارة إليه أن التعداد الكلي لكريات الدم البيض عاد ليرتفع بعد            

حتى بعد شهر من الحقن في مجموعة الجرذان المـصابة بالجيارديـا            الحقن وبقي على حالته     

ساعة في حين استمر باالنخفاض بعد اليوم الثالث من الحقن في مجموعـة        ) 24(المشععة مدة   

  . الجرذان المحقونة بالطفيل المشعع مدة ساعتين

0.693  
t 1/2 

  عدد البالعم المختزلة للصبغة

  100× =                                    معامل البلعمة 

  عدد البالعم الكلي
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   التعداد التفريقي لكريات الدم البيض-
 التفاضلي لكريات الـدم     حسب التعداد  : Neutrophilsتعداد كريات الدم البيض المتعادلة        

  حدوث ارتفاع معنـوي     ) 2( البيض خالل مدة اإلصابة في أوقات ثابتة ويتضح من الجدول           

)P < 0.05 (  في عدد الكريات البيض المتعادلة في مجموعة الجرذان المحقونة بالطفيل غيـر

ول من الحقن ثـم بـدأت باالنخفـاض         المشعع فقد استمرت الزيادة في العدد إلى األسبوع األ        

  .واستمرت إلى نهاية الشهر وكان االنخفاض غير معنوي 

أما المجموعة الثانية ، المحقونة بالطفيل المشعع مدة ساعتين ، فقد لوحظـت زيـادة               

في اليوم األول من الحقن ثم انخفضت في اليوم الثالث وبدرجة معنويـة  ) P < 0.05(معنوية 

نخفاض إلى نهاية الشهر ولكن بدرجة غير معنوية مقارنـة بمجموعـة            ت باال كذلك ، واستمر  

سـاعة ، وجـود     ) 24(ولوحظ في المجموعة الثالثة ، المحقونة بالطفيل المشعع مدة          .السيطرة

في اليوم األول من الحقن واستمرت هذه الزيادة حتى اليـوم    ) P < 0.05( زيادة معنوية  

خفضت في اليوم السابع واستمرت باالنخفـاض بـصورة         الثالث وبدرجة معنوية كذلك ، ثم ان      

غير معنوية ولكنها عادت وارتفعت قليالً في نهاية الشهر إال أن هـذا االرتفـاع كـان غيـر       

  .معنوي

عدد كريات الدم   ) 3(يتبين من الجدول     : Eosinophilsتعداد كريات الدم البيض الحامضية      

 بجيارديا غير مشععة ومشععة مدة ساعتين       البيض الحامضية في مجموعات الجرذان المحقونة     

ساعة بأشعة كاما فضالً عن مجموعة السيطرة ويالحظ من الجدول أن االختالف فـي              ) 24(و

تعداد الكريات الحامضية ، سواء  كان زيادة أو نقصاً ، في المعامالت الثالث، وفـي أوقـات               

وكـذلك عنـد المقارنـة بـين        التجربة جميعاً ، لم يختلف معنوياً مقارنة بمجموعة السيطرة          

  .المعامالت الثالث

أن الفروق ، زيادة    ) 4(يالحظ من الجدول     : Basophilsتعداد كريات الدم البيض القاعدية      

كانت أو نقصان ، في عدد كريات الدم البيض القاعدية ، كانت غير معنوية بـين المعـامالت       

  .   المعامالت مع مجموعة السيطرةالثالث وفي أوقات التجربة جميعاً وكذلك عند مقارنة هذه

حدوث انخفاض  ) 5(يالحظ من الجدول     : Lymphocytesتعداد كريات الدم البيض اللمفية      

في عدد الخاليا اللمفية في الجرذان المحقونة بالجيارديا غيـر المـشععة   ) P < 0.05(معنوي 

نخفاض إلـى اليـوم     خالل اليوم األول من الحقن مقارنة بمجموعة السيطرة ، واستمر هذا اال           

  .، ثم عاود االرتفاع إلى نهاية الشهر )P<0.05( السابع وبدرجة معنوية 

ولوحظ في المجموعة الثانية ، المحقونة بالجيارديا المشععة مدة سـاعتين ، حـدوث              

في عدد الخاليا اللمفية في اليوم األول من الحقن ، واسـتمر    ) P < 0.05( انخفاض معنوي 
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مقارنـة مـع مجموعـة      ) P < 0.05( ي اليوم الثالث وبدرجة معنويـة  االنخفاض كذلك ف

  السيطرة ، وبدرجة غير معنوية مقارنة بالمجموعـة األولـى ، ثـم أرتفـع العـدد معنويـاً                   

 )P < 0.05 (     في اليوم السابع بعد الحقن ، وأنخفض معنوياً في اليوم الخامس عـشر مـن

  .الحقن ثم عاد ليرتفع في نهاية الشهر

سـاعة ، فـتمكن      ) 24( ا في المجموعة الثالثة ، المحقونة بجيارديا مشععة مـدة           أم

  في عدد الخاليا اللمفية خـالل اليـوم األول بعـد      ) P < 0.05( مالحظة إنخفاض معنوي 

الحقن ، واستمر االنخفاض المعنوي في اليوم الثالث بعد الحقن ثم عاد ليرتفع ، بدرجة معنوية                 

 )P < 0.05 (  ي اليوم السابع والخامس عشر وحتى نهاية الشهر بعد الحقن، ف.  

حدوث زيـادة   ) 6(يتبين من الجدول     : Monocytesتعداد كريات الدم البيض وحيدة النواة       

غير معنوية في عدد كريات الدم البيض وحيدة النواة في مجموعة الجرذان المحقونة بجيارديا              

  استمر هـذا االرتفـاع ولكـن بدرجـة معنويـة          و. غير مشععة في اليوم األول بعد الحقن        

 )P<0.05 (               إلى اليوم الخامس عشر من الحقن ثم انخفض عدد الكريات بعد شهر من الحقن

وفي المجموعة الثانية ، وهي الجرذان المحقونة بجيارديا مشععة          . مقارنة بمجموعة السيطرة  

الخاليا مقارنـة بمجموعـة   في عدد هذه   ) P < 0.05( مدة ساعتين ، لوحظ ارتفاع معنوي 

     السيطرة ، واستمر هذا االرتفاع إلى اليوم الخامس عشر من الحقن ثم عاد ليـنخفض معنويـاً                

 )P < 0.05 (وهي الجرذان المحقونة بجيارديـا  أما في المجموعة الثالثة،.بعد شهر من الحقن

م األول من الحقـن  منذ اليو  ) P < 0.05( ساعة ، فيالحظ ارتفاع معنوي ) 24(مشععة مدة 

في اليوم الخامس عشر وإلى   ) P < 0.05( وحتى اليوم السابع منه ثم انخفض العدد معنوياً 

  .نهاية شهر من الحقن

نتائج دراسـة االسـتجابة    ) 7( تتبين من الجدول  : Phagocytic indexمعامل البلعمة  

على ) الخاليا المتعادلة     ( microphagesالمناعية الخلوية المتمثلة بقدرة البالعم الصغيرة         

واختزالها إلى دقـائق الفورمـازان ذات اللـون األزرق المـسود ،              ) NBT( ابتالع صبغة   

ويالحظ من هذا الجدول أن فاعلية البالعم في الجرذان كانت أعلى في اليوم األول من الحقن                

عند المقارنة بين فاعليـات     و.  بدأت تنخفض تدريجياً إلى نهاية الشهر      إذمنها في األيام التالية     

هذه البالعم في المجموعات الثالث ، لوحظ أنها كانت أعلى في الجرذان المحقونة بالجيارديـا               

ساعة تلتها مجموعة الجرذان المحقونة بالجيارديا غيـر المـشععة ثـم             ) 24( المشععة مدة   

  tوباستخدام اختبـار    وتبين من التحليل اإلحصائي     . المحقونة بالجيارديا المشععة مدة ساعتين    

   ).P < 0.05( أن الفروق بين المجموعات الثالث كانت معنوية 
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  . السيطرةساعة فضالً عن مجموعة ) 24( التعداد الكلي لكريات الدم البيض في الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة مدة ساعتين و:  )1( الجدول 

    ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتين  غير مشعع  سيطرة

±  المعدل

االنحرا

ف 

  القياسي

±  المعدل
االنحراف 

  القياسي
±  المعدل

االنحراف 

  القياسي
±  المعدل

االنحراف 

  القياسي

1  13441b  ±1192  11457 b ±2941 15967b ±3340 15600 b ±5082  
3  14482 b ±3398 44032 a ±32628 15941 b ±4296  
7  14228 b ±4540 13016 b ±3427 14475 b ±4434  
15  9050 b ±1457 10797 b ±1728 17467 b ±4342 
30  

    

15500 b ±2858 10083 b ±3579 17164 b ±5109 
  

  .سب اختبار دنكنوالعكس صحيح بح ) 0.05( األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال *                 

  

  .ساعة فضالً عن مجموعة السيطرة ) 24( تعداد كريات الدم البيض المتعادلة في الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة مدة ساعتين و:  )2( الجدول 

    ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتني  غري مشعع  سيطرة

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
ف االحنرا
  القياسي

 ±  املعدل
 االحنراف
  القياسي

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

1  12.6667d ±1.1547 18.7000b-d ±8.4334 24.1000a-c ±8.6468 21.5556a-c ±7.6830 
3  23.6000bc ±7.4117 23.4000a-c ±2.4129 28.0000a ±8.1854 
7  25.2222ab ±10.183017.4444b-d ±3.6780 20.0000a-d ±7.7090 
15  19.8889a-d ±5.1586 17.8888b-d ±3.1002 12.6250d ±6.5887 
30  

     

16.3750cd ±6.0695 15.6667 cd ±5.5076 16.1429cd ±3.4365 

  .بار دنكنوالعكس صحيح بحسب اخت ) 0.05( األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال * 

  تعداد كريات الدم البيض الحامضية في الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة مدة ساعتين ) : 3( الجدول 

  .ساعة فضالً عن مجموعة السيطرة ) 24(  و

  ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتني  غري مشعع  سيطرة  
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 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
االحنراف 

  اسيالقي
 ±  املعدل

 االحنراف
  القياسي

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

1  0.3333 a ±0.5774 0.5000 a ±0.5270 0.6000 a ±0.5164 0.4444 a ±0.5270 
3  0.4000 a ±0.5164 0.2000 a ±0.4216 0.4444 a ±0.5270 
7  0.3333 a ±0.5000 0.3333 a ±0.5000 0.2500 a ±0.4629 
15  0.4444 a ±0.5270 0.4410 a ±0.2222 0.1250 a ±0.3536 
30  

   

0.2500 a ±0.4629 0.5774 a ±0.3333 0.4286 a ±0.5342 

  .والعكس صحيح حسب اختبار دنكن ) 0.05( األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال * 
   
  اد كريات الدم البيض القاعدية في الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة مدة ساعتينتعد ) : 4( الجدول 

  .ساعة فضالً عن مجموعة السيطرة ) 24(  و

    ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتني  غري مشعع  سيطرة

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
 االحنراف
  يالقياس

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

1  0.3333 a ±0.5774 0.1000 a ±0.3162 0.1000 a ±0.3162 0.1111 a ±0.3333 
3  0.1000 a ±0.3162 0.2000 a ±0.4216 0.1111 a ±0.3333 
7  0.2222 a ±0.4410 0.1111 a ±0.3333 0.1250 a ±0.3536 
15  0.1111 a ±0.3333 0.1111 a ±0.3333 0.1250 a ±0.3536 
30  

   

0.1250 a ±0.3536 0.3333 a ±0.5775 0.1429 a ±0.3780 

  .والعكس صحيح حسب اختبار دنكن ) 0.05( األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال * 
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  ي الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة بأشعة كاما مدة ساعتينتعداد كريات الدم البيض اللمفية ف ) : 5( الجدول 

  .ساعة فضالً عن مجموعة السيطرة ) 24(  و

    ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتني  غري مشعع  سيطرة

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
 االحنراف
  القياسي

 ±  املعدل
 االحنراف
  القياسي

1  82.6667 a ±2.3094 73.8000 b ±7.9972 65.3000 bc ±8.7057 63.5556 cd ±10.0014
3  66.3000 bc ±9.2021 64.4000 c ±2.7568 55.2222 d ±5.8689 
7  62.8889 cd ±11.118167.6667 bc ±7.0356 61.2500 cd ±6.0886 
15  66.7778 bc ±6.0576 65.7778 bc ±4.0552 70.5000 bc ±9.5019 
30  

   

70.5000 bc ±7.2309 69.3333 bc ±5.5076 69.0000 bc ±3.5119 

  .والعكس صحيح حسب اختبار دنكن ) 0.05( األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال * 
  

  ض وحيدة النواة في الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة بأشعة كاما مدة ساعتينتعداد كريات الدم البي ) : 6( الجدول 

  .ساعة فضالً عن مجموعة السيطرة ) 24(  و

    ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتني  غري مشعع  سيطرة

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل
 االحنراف
  القياسي

 ±  ملعدلا
االحنراف 
  القياسي

1  3.6667 f ±1.1547 6.9000 ef ±1.5239 9.9000 c-e ±2.183314.3333 ad ±3.8079 
3  9.6000 de ±2.7568 11.8000 b-d ±3.392816.2222 ab ±5.0442 
7  11.2222b-e ±2.7739 14.7778 a-c ±5.651918.3750 a ±5.8294 
15  12.7778b-d ±2.2236 16.0000 ab ±3.0414 15.8750 ab ±7.1001 
30  

   

11.3750b-e ±3.3780 14.3333 a-d ±3.0551 14.2857 a-d ±5.1223 

  .والعكس صحيح حسب اختبار دنكن ) 0.05( مستوى احتمال  األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند •

  .ساعة ) 24( لبلعمة في الجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة وأخرى مشععة مدة ساعتين و معامل ا ) : 7( الجدول 

  ساعة ) 24( تشعيع   تشعيع ساعتني  غري مشعع  
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 ±  املعدل
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل  tقيمة 
االحنراف 
  القياسي

 ±  املعدل  tقيمة 
 االحنراف
 القياسي

  tقيمة 

1  86.0000±2.0000 74.478 78.6667±1.5275 89.20089.0000 ±2.000077.076 
3  80.6667±2.0817 67.119 74.6667±2.5166 51.38973.6667 ±2.5166 50.701 
7  77.0000±4.0000 33.342 70.0000±7.0000 17.32174.0000 ±2.6458 48.444 
15  63.0000±6.2450 17.473 66.6667 ±4.5092 25.607 69.3333 ±2.5166 47.718 
30  61.0000±3.6056 29.303 60.0000 ±8.1854 12.696 64.0000 ±1.0000 110.851 
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  -: المناقشة 
لوحظ في الدراسة الحالية ان صورة الدم في الجرذان المصابة بجيارديا غير مـشععة              

 اشـار   وقـد . كانت طبيعية تقريبا اذ لم يظهر اختالف معنوي في عدد كريات الدم البـيض               

Wolf) 1992 (              الى ان صورة الدم في المرضى المصابين بداء الجيارديـا تكـون طبيعيـة

الـى ان   ) 1999( واخـرون    Granotكذلك اشـار    . ونادرا ما يحدث ارتفاع في الحمضات       

والمـصابين  ) مجموعـة الـسيطرة   (الخاليا اللمفية لم تختلف في عددها بين االناس االصحاء          

احية اخرى ، اظهرت االصابة بالجيارديا المشععة باشعة كامـا مـدة            ومن ن . باالسهال الحاد   

في عدد كريات الدم البيض بالمقارنة بنظيراتها االخريات        ) P<0.05(ساعتين ارتفاعاً معنوياً    

ربما كان هذا االرتفاع    . ساعة من الحقن ، ثم عادت الكريات الى وضعها الطبيعي           ) 72(بعد  

 أي  Leukaemiaحالة مرضية مثل ابيضاض الـدم       ) 1جدول  ال(في عدد كريات الدم البيض      

ليس له عالقة باالصابة بالجيارديا المشععة ، ولكن ال يمكن الجزم في الموضـوع اال عنـد                  

وعند دراسة  . اعادة التجربة وان حدثت مرة اخرى فيمكن التوقف عندها ودراستها بالتفصيل            

خاليا المتعادلة والخاليا وحيدة النواة ارتفعت      التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض لوحظ ان ال       

عند االصابة بالجيارديا غير المشععة مقارنة بمجموعة السيطرة ، اال ان هذا االرتفـاع كـان                

ساعة ) 72(اعلى في حالة الجيارديا المشععة مقارنة بنظيرتها غير المشععة وخاصة في الـ             

تمر االرتفاع الى نهاية شهر بعد الحقن للخاليا        في حين اس  . االولى من الحقن للخاليا المتعادلة      

ومن ناحية اخرى انخفضت الخاليا اللمفاوية عند االصـابة بالجيارديـا غيـر             . وحيدة النواة   

المشععة ولكن االنخفاض كان اكثر في الجيارديا المشععة مقارنة بنظيرتهـا غيـر المـشععة               

  .ساعة االولى من الحقن ) 72(وخاصة في الـ 

ض الخاليا اللمفاوية يمكن ان يفسر بهجرة او انتقال هذه الخاليا الـى موقـع               ان انخفا 

 McDonaldاالصابة اذ تستقر في الطبقة الطالئية لالمعاء ، ويعتقد ، بحسب ما اشار اليـه                

ان هذه الخاليا قد تستقر في الطبقة الطالئية لتكون مجهزة مناعيا لمنع            ) ferguson) 1978و

فيل الى داخل الطبقة الطالئية او تكون جاهزة للتمايز الـى خاليـا             دخول أي مستضد من الط    

وفي الدراسة الحالية لوحظ تجمع هذه الخاليـا        . اخرى تسهم في افراز الكلوبيولينات المناعية       

و ) Ferguson) 1978في منطقة االصابة وهذا يتفق مع ما اشار اليه الباحثون السابقون مثل             

Heyworth) 1986 (  ابة بالجيارديا تعمل على زيادة عدد الخاليا اللمفاوية فـي          من ان االص

  .الطبقة الطالئية 

وعلى أية حال ، اتضح من نتائج الدراسة الحالية ان التشعيع باشعة كامـا قـد حفـر                  

ومن الجـدير بالـذكر هنـا االشـارة الـى ان            . االستجابة المناعية للجرذان بصورها كافة      
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Ramaswarm  وا زيادة واضحة فـي عـدد الخاليـا المرتـشحة     قد الحظ) 1997( واخرين

 المنـشقة   Cercariaeوخاصة الخاليا وحيدة النواة والعدالت عند اصابة الفئـران بمـذنبات            

وعلى الرغم من .  عند تشعيع هذه المذنبات باشعة كاما Schistosoma mansoniالمانسونية 

مكونات المستـضدية للطفيـل تـصل       ان الجيارديا لم تعد ، في االغلب ، كائناً متغلغالً فان ال           

 نتيجة االسـتجابة    IgAبصورة ظاهرية الى االنسجة اللمفية من الطبقة المخاطية بسبب توفر           

 يشترك ضمنيا في التجويف المعوي في عملية التخلص         IgAالمناعية ، وتشير الدالئل الى ان       

تائج تأثير التشعيع وفي الدراسة الحالية تؤكد الن) Farthing and Goka, 1987(من الطفيل 

سـاعة  ) 24(في تحفيز استجابة مناعية خلوية أعلى في الجيارديا المشععة بأشعة كاما مـدة              

والذي كان مرافقاً بأقصر مدة تم فيها الشفاء الذاتي من خالل تحفيز البلعمة بدرجة اكبر ممـا                 

  . هي عليه عند االصابة بجيارديا مشععة مدة ساعتين 

 تشعيع الجيارديا يحفز االستجابة المناعية في الجـرذان فتحتـاج   اما اآللية التي جعلت   

  .   الى دراسة مستقبلية 
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